
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 11. 7. 2013 na Obořici 

 
Přítomni: Jaroslav Frána, Jan Suchý, Tomáš Polcar, Kateřina Müllerová , Kamil Hanus, Víťa Genttner, 
Milan Hamata, Josef Sak  

Hosté: Josef Müller, Jonáš Volek, Barbora Saková  

 

Program:  

1. hodnocení soutěží MH a dorostu 

2. úpravy kategorií směrnice hry Plamen a soutěží dorostu 

3. příprava setkání vedoucích 

4. příprava vyhlášení POORM 

5.různé  
 

1. Hodnocení soutěží MH a dorostu 

 

Okresní kolo hry Plamen – Dolní Hradiště 
Příprava proběhla bez závažnějších problémů jak organizačně tak personálně. Opět se na 

přípravě podílely stejné sbory.  
Průběh soutěže s ohledem na počasí bez problémů, s povděkem kvitováno rozhodnutí o 

provedení pouze jednoho pokusu v mladší kategorii při požárním útoku.  

Nejslabším místem soutěže byl úklid jak překážek tak celého areálu. Bohužel schází solidarita 
mezi vedoucími kolektivů, většina vedoucích se chová stylem : OSH pro nás organizuje soutěž, tak ať se 

starají. Není v silách pořadatelů každého jednotlivě žádat o pomoc.  

Z OSH bylo zasláno poděkování do SDH Dobříč a SDH Obora za pomoc při zajištění soutěže.  

Zvláštní poděkování za pomoc při úklidu patří družstvu dorostenců SDH Obora.  

 

Krajská soutěž dorostu - Tachov 
Soutěž se konala na velmi pěkném stadionu a kvalitních překážkách. Opět se opakovaly 

organizační nedostatky z předchozích let - nezajištěné ozvučení stadionu, nedostatek rozhodčích atd.  
Kvalitě soutěže nepřispěla ani účast pouze dvou družstev dorostenců, čtyř družstev dorostenek a celkem 

19 jednotlivců.  
Reprezentace našeho OSH. Dorky – Úněšov 1. místo, Ledce 4. místo, dorci – Obora 2. místo. 

Jednotlivci: 

 Rudolf Malec – SDH Křečov – 1. místo 
 Pavel Sova – SDH Nevřeň – 3. místo 

 Lukáš  Matouš – SDH Nevřeň – 5. místo 

 Jan Bednář – SDH Tlučná – 10. místo 
 Sabina Kavaldžievová – SDH Všeruby - 6.místo 

 

 

 

Krajské kolo hry Plamen - Domažlice  
Soutěž se konala na městském stadionu v Domažlicích, sobotní discipliny až na drobné 

nedostatky proběhly na úrovni odpovídající krajskému kolu. V neděli po netradičním rozdělení disciplín 

probíhal ZPV a útok CTIF - obě disciplíny se potýkaly s řadou nedostatků při přípravě. Celou soutěž 
opět poznamenal fakt, že scházel moderátor.  

Reprezentantům v obou kategoriích se dařilo a družstva Horního Hradiště a Všerub získala 

v krajském kole 1. místo. 
Za pozornost stojí systém stravování, kdy místo oběda byla vydána bageta a družstva měla 

zajištěnou teplou večeři. Doporučuji tento systém zkusit i pro okresní kolo hry Plamen 

 

 

 



MČR hry Plamen a soutěže dorostu – Jablonec nad Nisou 
MČR bylo organizačně zvládnuto standardně na vysoké úrovni. O špičkových sportovních 

výkonech závodníků všech kategorií nejlépe hovoří výsledky. Ve hře Plamen se dle hodnocení mnoha 
účastníků jednalo o nejvyrovnanější mistrovství. V soutěži dorostu se opět podařilo snížit časy ve všech 

disciplínách. Vítězi se stali ve hře Plamen Dolní Bukovsko - kraj Jihočeský, dorostenky z Prahy Zličana 

a dorostenci z Těškovic - kraj Moravskoslezský.  
Družstvo Horního Hradiště se stalo mistrem republiky v útoku CTIF. ZPV – 8, Š CTIF – 7, 

4X60 – 6, ŠPD – 11, PÚ – 13.   V celkovém pořadí získalo družstvo po nevydařeném požárním útoku 9. 

místo.  
Dle představ se nedařilo ani družstvu dorostenek , které o možnost získat další medaili z MČR 

připravil také nevydařený požární útok. Discipliny 100m -3, 4x100 – 5, PÚ – 10. celkově 4. místo.  
V kategorii jednotlivců získal Rudolf Malec – 13. místo a Pavel Sova 28. místo.  

Všichni reprezentanti našeho okresu i jejich vedoucí si každopádně zaslouží poděkování.  

 
2. úpravy směrnice hry Plamen a soutěží dorostu 

Od nového ročníku tj.  od září 2013 bude ve všech mládežnických kategoriích platit věkové 
rozdělení do kategorií dle ročníků narození - viz následující tabulka. Důvodem změny kategorií je registrace 

v asociaci sportovních svazů.  

Ročník 2013 / 2014 

Plamen Roky narození 

kategorie mladší 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, … 

kategorie starší 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, … 

Dorost Roky narození 

družstva 14-18 let 1996 - 2000 

jednotlivci mladší 13-14 let 2000 - 2001 

    střední 15-16 let 1998 - 1999 

    starší 17-18 let 1996 - 1997 

  
Z diskuse k nastolenému tématu vzešly tyto připomínky: 

- u kategorie starších prodloužit věk. hranici o jeden rok z důvodu společné docházky většiny dětí do ZŠ  

- u kategorie dorostu zachovat možnost startování 13-ti letých za družstva  

Připomínky je nutné předat ÚORM , která bude změny kategorií řešit na zářijovém jednání  
 

3. příprava setkání vedoucích MH a dorostu 
V květnu byl pozměněn termín z důvodu obsazení rekreačního střediska Ve Mlejně v Kožlanech, 

kde se bude setkání konat v termínu 13. a 14. září 2013. Po zkušenosti z posledních let bude školení 
koncipováno pouze jako dvoudenní.  

Program  

- Hodnocení uplynulého ročníku hry P lamen, dotazy a připomínky  
- Dotace MŠMT ČR, informace k pojistným událostem – úrazy mládeže (domluvit s A. Foldovou) 

- OZ 41. ročníku hry P lamen a příprava dalšího ročníku POORM  

- Výklad směrnic hry Plamen včetně dodatků  
- Příprava závodu požárnické všestrannosti 

 
Zajištění  

- strava po dohodě s A. Foldovou  

- pozvánky – J. Frána  



 

4. Příprava vyhlášení POORM 

V prosinci 2012 na základě připomínek členů VV  OSH k vyhlášení POORM v Manětíně 
přednesl J. Frána na řádném jednání VV  žádost o pomoc při zajištění odpovídajícího sálu pro setká ní 

mladých hasičů v roce 2013. Do dnešního dne byla nabídnuta členy VV pouze dvě místa. KD Kožlany - 
u kterého bylo následně zjištěno, že našemu záměru nevyhovuje z důvodu vysokého nájmu. Druhým 

místem je KD v Hromnici, bohužel ani toto místo nevyhovuje z kapacitních důvodů.  

Byl požádán K. Hanus , aby opět prověřil možnost uskutečnit vyhlášení POORM v KD Manětín. 
 

5. různé 
Soutěže POORM – při jednání proběhla diskuse k startování dětí za několik družstev při soutěžích POORM. 
Z diskuse vyplynulo následující doporučení – upravit směrnice POORM ve smyslu: 
- v případě nedostatku závodníků může jeden soutěžící startovat za dvě družstva vlastního SDH 
- Případně si vedoucí může zapůjčit závodníka z libovolného SDH, který v dané soutěži nestartuje za 

žádné jiné družstvo (v tomto případě počet zapůjčených závodníků není omezen) 
- Pro kontrolu a přehlednost bude prováděna na každé soutěži presence s označením závodníků, za které 

družstvo startují – buď při první disciplině nebo před zahájením soutěže. 
- Do celkového hodnocení POORM započítávat pouze devět nejlepších umístnění. Po dokončení celého 

seriálu, by se u družstva, které se zúčastnilo všech soutěží, nejhorší výsledek škrtal. Druhou variantou 
tohoto hodnocení je, že družstvo má možnost v průběhu roku jednu soutěž vynechat. 

 
 
 

USNESENÍ  
 
 

ORM bere na vědomí 
- hodnocení soutěží MH  
 

 

ORM schvaluje  
- změnu termínu setkání vedoucích 
 

 

ORM ukládá  
 
- všem členům ORM  plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  
- J. Fránovi předat připomínky ke změně věkových kategorií ÚORM 

 
 
 
 

Zapsal: Jaroslav Frána 


